
PRIVACYVERKLARING VAN  BRIDGECLUB  “De Muralt”

Bridgeclub De Muralt is een bij de Kamer van Koophandel  geregistreerde vereniging met momenteel 
ca. 62 leden.

Verenigingsgegevens:
Bridgeclub De Muralt
Leliestraat 6
7151 GJ Eibergen 
KvK:  09215439
Mail: info@bridgeclubdemuralt

Omgaan met gegevens
Bridgeclub De Muralt verwerkt persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigde belang om 
binnen onze club het bridgen te organiseren en te beoefenen.

Indien u lid bent of wordt van bridgeclub De Muralt, dan heeft het bestuur en de wedstrijdleiding de 
volgende persoonlijke gegevens nodig omwille van de organisatie: Voorletters, familienaam, 
geboortedatum, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.
(het mailadres ten behoeve van correspondentie via de elektronische weg) 

Bridgeclub De Muralt maakt gebruik van het Bridgemate programma tijdens de
clubavonden en de bridgedrives. Toezending van de uitslagen gaat via elektronische weg.
Bridge uitslagen in de regionale krant worden alleen met toestemming van de leden geplaatst.

De vastgelegde gegevens worden gebruikt om een ordentelijke en actuele ledenadministratie te 
kunnen voeren.
De bancaire gegevens berusten uitsluitend bij de penningmeester en worden  alleen
gebruikt ten behoeve van het geldverkeer tussen het lid en de penningmeester.

Zodra een lid het lidmaatschap beëindigt worden de vastgelegde gegevens uit de administratie 
verwijderd, tenzij een wettelijke bewaarplicht vereist dat bepaalde gegevens 
nog enige tijd beschikbaar moeten blijven.

Bridgeclub De Muralt verstrekt haar leden een 'ledenlijst’ met beperkte vastgelegde
gegevens, zodat  leden persoonlijk contact met medeleden kunnen leggen.
Op de ledenlijst staan alleen de namen van leden die daar schriftelijk toestemming voor
hebben gegeven.

Verwerking door en beschikbaar stellen aan derden
De vastgelegde gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden tenzij er vooraf
schriftelijke toestemming gevraagd en verleend is door het betreffende lid. Momenteel is hier geen 
sprake van en het bestuur heeft niet de intentie dit in de toekomst te gaan doen.

Website
De informatie van bridgeclub De Muralt is te vinden op onze website.  Gegevens van bezoekers (bv. 
IP-adres) van deze site worden niet door ons geregistreerd en/of bewaard.
Er worden geen zgn. cookies geïnstalleerd en er wordt  geen analysesoftware ingezet om in welke 
vorm dan ook gegevens van bezoekers te verkrijgen.

De website is niet gekoppeld aan de ledenadministratie. Via de website is het wel mogelijk
u aan te melden als lid, echter dit genereert alleen een mailbericht aan de secretaris of de voorzitter 
en worden de gegevens niet op de website bewaard.
Na afloop van evenementen kunnen wel foto's op de website gepubliceerd worden. Als u 
ongewenst herkenbaar bent op deze foto's kunt u het bestuur verzoeken deze foto's te 
laten verwijderen.



Rechten van betrokkenen
Als lid van bridgeclub De Muralt heeft u in het kader van de AVG de volgende rechten:

• Het recht op dataportabiliteit. 
o U kunt bridgeclub De Muralt verzoeken de geregistreerde gegevens over 

te dragen  aan anderen en/of gegevens die overgedragen worden aan de 
bridgeclub te accepteren en te verwerken.

• Het recht op vergetelheid. 
o Na beëindiging van het lidmaatschap kunt u bridgeclub De Muralt 

verzoeken alle geregistreerde gegevens te verwijderen zolang dit niet 
strijdig is met een eventuele wettelijke bewaarplicht waaraan de bridgeclub
zich heeft te houden. 

• Het recht op inzage. 
o U kunt bridgeclub De Muralt verzoeken aan u kenbaar te maken welke 

gegevens er van u geregistreerd zijn.
• Het recht op rectificatie. 

o U kunt bridgeclub De Muralt verzoeken foutief geregistreerde gegevens te 
wijzigen of aan te vullen.

• Het recht op beperking van verwerking. 
o U kunt bridgeclub De Muralt verzoeken minder gegevens te registreren 

zolang dat niet strijdig is met het voeren van een correcte  
ledenadministratie.

Klachten
Indien u van mening bent dat uw privacy rechten niet, niet volledig en/of onjuist door
bridgeclub De Muralt worden gerespecteerd en/of uw gegevens niet overeenkomstig de AVG 
richtlijnen worden verwerkt, kunt u hierover bij Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen. 
Dat kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Uiteraard vinden wij het prettiger  wanneer u eerst contact  opneemt met het bestuur van bridgeclub 
De Muralt zodat wij uw klacht in behandeling kunnen nemen en een passende oplossing kunnen 
bieden.

Contact
Wanneer u contact wilt met bridgeclub De Muralt aangaande de naleving van de AVG, uw
privacy rechten en/of verwerking van uw gegevens, verzoeken wij u hiervoor een van de leden van 
het bestuur te benaderen.

Borculo. 3 maart 2023

Het bestuur van bridgeclub De Muralt


